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2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU 

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 179 uncu maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi: 
MADDE 179- Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca 
batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir 
alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare 
ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün 
olduğuna dair bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın 
ertelenmesini isteyebilir. 
İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme 
giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir. 
Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların 
bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin 
ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı 
esasına göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunludur. 
Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin 
süre içinde tamamlanmaması hâlinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep 
sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir. 
Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatma dâhil erteleme süresinin 
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.” 

2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Erteleme yargılaması: 
MADDE 179/a- Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya da yönetim organı 
kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını veya tamamını onaylaması ve ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi 
için, derhal, görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli sayıda kayyım atar. 
İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların 
sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde 
öngörülen usulle ilan ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz 
ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri belirtilir. 
Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır; 179/b 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak ve toplam iflasın ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya kooperatif aleyhine 
takip yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce başlatılmış takipleri durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları 
uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 
İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü hâlinde aynı mahkemeye yapılacak itiraz üzerine 
verilecek kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca istinaf 
yoluna başvurulabilir. 
Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de gösterecek 
şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verir. 
Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir ve görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer. 
Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet 
komisyonu başkanlığına bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilir. Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 
nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır. 
Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. 
Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verebilir. 
İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. 
Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur ve şirket veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın ertelenmesine; şirket veya 
kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse erteleme talebi ile iflas davasının reddine; aksi takdirde şirketin veya kooperatifin 
iflasına karar verir.” 

2004 sayılı Kanunun 179/b maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Erteleme kararı ve sonuçları: 
MADDE 179/b- Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip 
yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen 
zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 
Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak 
zorundadır. 
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206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi hâlinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar 
verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme 
projesi verilebilir. 
İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi uyarınca atanan kayyımın görevine devam etmesine karar verebileceği gibi 
aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilir. Kayyım, takvim yılının her üç aylık dönem sonu itibarıyla şirketin projeye uygun olarak 
iyileşme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder. Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal rapor 
etmekle yükümlüdür. 
Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan borca batıklığın devam 
ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. 
Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan şirketin 
veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya 
kooperatifin iflasına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas 
davasının reddine karar verir. 
İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne 
bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.” 

2004 sayılı Kanuna 179/b maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 179/c maddesi eklenmiştir. 

 

“Kanun yolları: 
MADDE 179/c- İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme 
talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir. 
Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi 
kararının Yargıtay tarafından bozulması hâlinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme davanın seyrine göre 
bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.” 

2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesinin sekizinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Konkordatonun tasdiki yargılaması mühlet içinde 
bitirilememişse asliye ticaret mahkemesi, komiserin 
gerekçeli raporunu da dikkate alarak, mühletin 
bitiminden sonraki dönem için geçerli olmak üzere 
borçluya karşı evvelce başlatılmış olan takiplerin 
durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip 
yapılmamasına karar verebilir.” 

Mühlet: 

Madde 287 – Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre 

ilân edilir. Konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz 

ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri 

sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin reddini isteyebilir.  

Talep uygun görülürse icra mahkemesi borçluya en fazla üç aylık bir mühlet verir 

ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya 

birkaç komiser tayin eder. Birden fazla komiser tayin edilmesi hâlinde icra 

mahkemesi bu kişilerin görev ve yetki alanlarını belirler. 

Konkordato komiseri, kusurundan doğan zararlardan sorumludur. 

Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret eder ve 290 ve devamı maddelerde 

verilen görevleri yapar. Ayrıca komiser, icra mahkemesinin talebi hâlinde ara 

raporlar verir ve alacaklıları konkordato süreci hakkında bilgilendirir.  

8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla komiserler 

hakkında da uygulanır.  

İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da 

dinlendikten sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.  

Borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya konkordatonun 

gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato mühleti komiserin talebi 

üzerine mühletin sona ermesinden önce kaldırılabilir. Bu takdirde borçlu ve 

alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 inci maddeler kıyas  yoluyla uygulanır.  
 (Değişik sekizinci fıkra: 15/7/2016-6728/5 md.) Konkordatonun tasdiki 
yargılaması mühlet içinde bitirilememişse asliye ticaret mahkemesi, komiserin 
gerekçeli raporunu da dikkate alarak, mühletin bitiminden sonraki dönem için 
geçerli olmak üzere borçluya karşı evvelce başlatılmış olan takiplerin 
durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılmamasına karar verebilir. 

2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan iflasın 
ertelenmesi talepleri hakkında uygulanır. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan uzatma talebi hakkında verilecek 
karar da iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş karara ilişkin kanun yoluna tabidir. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalarda kayyım olarak atanan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
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itibaren on gün içinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilir. Üçten fazla dosyada görevi devam 
eden kayyımlara yeni görev verilmez.” 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin 
birinci fıkrasına “4/1/2002 tarihli” ibaresinden önce 
gelmek üzere “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu 
idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye 
işletmelerinin yapacağı her türlü ödemeler ile 
bunların dışında kalan ve” ibaresi eklenmiştir. 

Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların 
sorumlulukları: 
Madde 22/A – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin 
yapacağı her türlü ödemeler ile bunların dışında kalan ve 4/1/2002 tarihli ve 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun 
kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer 
mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler 
nedeniyle yapılacak ödemelerde ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil 
harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan alınan harçlar, 
tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve 
liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) sayılı tarifeye konu 
harçlar ve trafik harçlarına mevzu işlemler ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin 
harcına mevzu işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi 
geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu 
kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya 
ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu 
zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

(1)
 

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen 
zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden 
kurum ve kuruluşlara ikibin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. İdari para 
cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına 
karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava 
açılabilir. 
 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (2) 
numaralı fıkra eklenmiş ve mevcut (2) numaralı fıkra 
(3) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

 

“1. Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan 
tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan 
ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. 
Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların (bu 
maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında sigorta 
yaptıranlar dâhil) vefat, maluliyet veya tasfiye gibi 
zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl 
tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından 
ayrılmaları hâlinde, ayrılma tarihinde yapılan 
ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 94 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) 
alt bendine göre tevkifat yapılır. İrat tutarlarının 
tespitinde 75 inci maddede yer alan hükümlere 
uyulur.” 
“2. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı 
bendinin (b) alt bendi ile aynı fıkranın (16) numaralı 
bendinin (c) alt bendi kapsamında yapılan ödemeleri, 
sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek 
primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta 
için yatırdıkları kısma tekabül eden ödemelerin 
içerdiği irat tutarları (4632 sayılı Kanun kapsamında 
bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet 
katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet 
eden irat tutarı dâhil) gelir vergisinden müstesnadır. 
İstisna edilen tutarlar üzerinden 94 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerine 
göre tevkifat yapılmaz. Şu kadar ki; bu istisnadan 
yararlananların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi 

Sermaye İratlarında İstisnalar 

Menkul sermaye iratlarında:  

Madde 22 – 1. (Değişik: 15/7/2016-6728/11 md.) Sigorta süresi en az on yıl veya 

ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı 

gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların (bu 

maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında sigorta yaptıranlar dâhil) vefat, 

maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl 

tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları hâlinde, 

ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 94 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre tevkifat 

yapılır. İrat tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer alan hükümlere uyulur. 

2. (Ek: 15/7/2016-6728/11 md.) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı 

bendinin (b) alt bendi ile aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (c) alt bendi 

kapsamında yapılan ödemeleri, sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu 

olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta için yatırdıkları 

kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları (4632 sayılı Kanun 

kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye 

konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dâhil) gelir vergisinden müstesnadır. 

İstisna edilen tutarlar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) ve (16) 

numaralı bentlerine göre tevkifat yapılmaz. Şu kadar ki; bu istisnadan 

yararlananların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak 

üzere, ödeme alarak on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından 

ayrılmaları hâlinde, bu fıkraya göre istisna edilen tutarlar üzerinden, ödemenin 

kaynağına göre 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) 

alt bendi veya aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (b) alt bendi için belirlenen 

oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılır. İrat tutarlarının tespitinde 75 inci 
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zorunlu nedenler hariç olmak üzere, ödeme alarak 
on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir 
sigortalarından ayrılmaları hâlinde, bu fıkraya göre 
istisna edilen tutarlar üzerinden, ödemenin 
kaynağına göre 94 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(15) numaralı bendinin (a) alt bendi veya aynı 
fıkranın (16) numaralı bendinin (b) alt bendi için 
belirlenen oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılır. 
İrat tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer alan 
hükümlere uyulur.” 

maddede yer alan hükümlere uyulur. 
(1) 

3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), 
(2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden 
müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat 
yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan 
edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup 
edilir. 

193 sayılı Kanunun; 
a) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 
1) (11) numaralı bendinde yer alan “ödenen en 
yüksek ödeme tutarından” ibaresi “çalışılan süreye 
bağlı olarak ödenen tutardan” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
2) (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“14. a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 
dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan 
hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği 
kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; 
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar 
mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi 
Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel 
yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin 
faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet 
erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları 
üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;” 
 

Müteferrik İstisnalar 

Ücretlerde: 

Madde 23 – Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 

1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 000'i aşmayan 

yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden 

işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri; 

2. Gelir Vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirmeyen 

çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri; 

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla 

ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara 

ait ücretleri; 

4. (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.) 

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam , bekçi ve benzeri 

hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma 

bekçilerinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, 

bahçelerde,apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta 

hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde 

çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil 

değildir); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, 

darülacezelerin atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve 

düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler 

(işverenlerce,işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda 

çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000.000 lirayı (13,70 TL) 

aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan 

mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile 

hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla 

sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.); 
(1)

 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel 

kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut 

tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle 

sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2'yi aşmayan 

konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler 

(Bu konutların 100 m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu 

istisna hükmü uygulanmaz); 
10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 
maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri; 
11. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, 
maluliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 
nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en 
yüksek Devlet memuruna çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan fazla ise 
aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden 
ödenen bu nevi aylıklar dahil); 
12. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî  Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti 
aşmayan ücretleri. 
13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen 
emekli, malüliyet, dul ve yetim aylıkları; 
14. Değişik: 15/7/2016-6728/12 md.) a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
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bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet 
erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak 
ödediği ücretler; 
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi 
işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel 
yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam 
ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz 
olarak ödediği ücretler; 
15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli 
müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen 
ücretler. (Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla) 

193 sayılı Kanunun; 
b) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinde yer alan “ödenen en yüksek ödeme 
tutarından” ibaresi “çalışılan süreye bağlı olarak 
ödenen tutardan” şeklinde değiştirilmiştir. 

Müteferrik İstisnalar  

Tazminat ve yardımlarda: 
(1)(2)

 

Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 

1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı 

dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 
(1)(2)

 

2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydiyle yapılan yardımlar 

(Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının 

yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler.); 

3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı 

bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, 

dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini 

doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar 

tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet 

memuruna çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan fazla ise aradaki fark 

ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan 

gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan 

ödemeler topluca dikkate alınır.); 
(4)

 

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları 

aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.); 

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu 

istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin 

tutarına kadar olan yardım  

kısmına uygulanır.); 

6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler; 

7. 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının 

tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet 

erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler 

tazminat sayılmaz.) 

8. Genel olarak nafakalar(Alanlar için); 

9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, 

engellilik, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar. (...) 
(2)(3)

 
10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen 
emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat,sürelerini 
doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve 
yardımlar. 

193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 

“Yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim: 
MADDE 33- Bu Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren 
işverenlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet 
erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, işverenin bu faaliyetlerinden 
sağladığı hasılatın %85’inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi 
şartıyla, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının bu Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir 
vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsup edilir. 
Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla tahsil edilen vergilerin, bu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi hâlinde, 
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takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin 
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle uygulanır. 
Bu maddede yer alan %85 oranını, hizmet alanları itibarıyla veya kazanç tutarına bağlı olarak ayrı ayrı veya birlikte %50’ye kadar 
indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.” 

193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (7) numaralı bendine aşağıdaki parantez içi 
hüküm eklenmiştir. 

 

“(İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi 
değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji 
tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı 
yılda doğrudan gider yazılabilir.)” 

İndirilecek giderler: 

Madde 40 – Safi kazancın tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul 

edilir: 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. 

(İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde 

bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz 

olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu 

işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri 

de indirebilirler.) 

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate 

giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin 

ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya 

emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının 

tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci maddede yazılı giyim giderleri; 

3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine 

istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar; 

4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve 

ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle); 

5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların 

giderleri (...), 
(1) 

6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye 
vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 
7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, (Ek hüküm: 
15/7/2016-6728/14 md.) (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini 
artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, 
yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.) 
8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunun hükümlerine göre sendikalara ödenen 
aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen 
çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz). 
9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen 
katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve 
ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim 
konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen 
ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek 
işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse 
bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi 
kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, 
ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin 
yıllık tutarını aşamaz.). 
Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve 
belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden 
belirlemeye yetkilidir. 
10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

(2) 

11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 
faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu 
kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle 
ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar 
aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.). 

193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının; 
a) (9) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname 

Diğer indirimler  

Madde 89- Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde 
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b) (13) numaralı bendinin; 
1) Birinci cümlesinde yer alan “çağrı merkezi ve veri 
saklama hizmeti” ibaresi “çağrı merkezi, ürün testi, 
sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve 
ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
2) Üçüncü cümlesine “hizmet alanları” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve kazanç tutarları” ibaresi 
eklenmiştir. 

bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

1. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla 

(Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik 

sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) 

numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim 

ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve 

küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, 

hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri 

(Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya 

sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği 

yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının 

hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya 

çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi 

gelirlerinden indirilir.). 
(3)

 

Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına 

kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını 

geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. 

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak 

belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına 

ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde 

çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden 

yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak 

matrahlarından indiremezler). 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen 

engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre 

hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi 

bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da 

yararlanır.). 
4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile 
kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli 
yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve 
yardımlar. 

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 

köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli 

yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk 

yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki 

idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve 

Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve 

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik 

kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 

kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve 

yardımların tamamı. 

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 

vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 

gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu 

yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar 

ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 

yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi 

uygun görülen; 

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve 

somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 

katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim 
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teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı 

materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların 

yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu 

eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 

taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 

restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 

ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına, 

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 
h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, 
çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el 

sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim 

veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve 

onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, 

bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, 

onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, 

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü 

(Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar 

indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). 

8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 

harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 

50’si. 

9. (Mülga: 15/7/2016-6728/15 md.)
 

10. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına 

makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı. 

11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve  Türkiye Yeşilay 

Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.
(2)

 

12. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak 

ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. 
13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan 
mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, 
çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve 
ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili 
bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet 
gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin 
münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına 
düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç 
tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan 

korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç 

olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan 

tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında 

korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile 

uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari 

ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, 

engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni 
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oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

15. (Ek: 29/1/2016-6663/2 md.) Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 

8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde 

yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. 

Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.). 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve 

tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana 

tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan  amortisman  tutarlarından  verilen  paylar 

üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak 

harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri 

ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas 
alınır. 

193 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 

“Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi: 
MADDE 98/A- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin 
birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının 
bildirilmesine mahsustur. 
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, 
kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı 
ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir. 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye 
Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir. 
Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir 
beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.” 

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (17) 
numaralı fıkrasına “bunların vadesi” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, elde tutulma süresi” ibaresi 
eklenmiştir. 

Geçici Madde 67-  

1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla; 

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası 

araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, 

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası 

araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, 

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık 

ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye 

piyasası aracına bağlı olmayan), 

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç 

işlemlerinden sağlanan gelirler,  

Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile 

münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer 

artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla 

faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye 

Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır.  

Aynı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde 

alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde, ilk giren 

ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle, tevkifat matrahının tespitinde dikkate 

alınacak alış bedeli belirlenir. Bir menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

aracının alımından önce elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden 

sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar 

tespit edilir. Aynı gün içerisindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama yöntemi 

kullanılabilir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve 
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Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır. 

Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye 

piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde 

tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. 

Aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye  piyasası aracı alım satımından 

doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat 

matrahından mahsup edilir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli 

menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış ve satış bedeli olarak 

işlem tarihindeki Yeni Türk Lirası karşılıkları esas alınarak tevkifat matrahı tespit 

edilir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının yabancı bir para 

cinsinden ihraç edilmiş olması halinde ise tevkifat matrahının tespitinde kur farkı 

dikkate alınmaz.  
Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sahibinin, bu kıymetleri başka bir 
banka veya aracı kuruma aktarması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin alış 
bedeli ve alış tarihi aktarma yapılan kuruma bildirilir. Aktarmanın başka bir kişi 
veya kurum adına yapılması halinde, alış bedeli ve alış tarihinin ilgili banka veya 
aracı kuruma bildirilmesinin yanı sıra işlem Maliye Bakanlığına da bildirilir. Bu 
bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı 
kurumun bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken 
teslim alınması halinde de yapılır. 

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının fiziken bir banka veya aracı 

kuruma teslim edilmesi halinde alış bedeli olarak, tevsik edilmesi kaydıyla, 

kıymet sahibinin beyanı esas alınır ve yapılan işlem Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 

yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde 

edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef 

kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir 

yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en 

az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden 

oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin 

elden çıkarılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına 

tahsilinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle 

elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, 

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmaz.
(2)

 

Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları, verilecek muhtasar beyannameye 

dahil edilmez. Banka ve aracı kurumlar, tevkif ettikleri vergileri şekli ve 

muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir beyanname ile tevkifat 

dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi 

dairesine beyan eder ve yirmialtıncı günü akşamına kadar öderler.
(1)

 

Bu maddenin uygulaması bakımından banka veya aracı kurumlar (işleme taraf 

olanlar) kendilerinde bulunan veya ulaştırılan bilgi ve belgeler kapsamında 

tarhiyattan sorumlu tutulurlar. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle eksik 

beyan edilen kısım için bildirimi yapan adına gerekli tarhiyat yapılır. 

2) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı 

menkul sermaye iratlarından (Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık 

kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden elde 

edilenler hariç), ödemeyi yapanlarca, banka veya aracı kurumlara veya bunlar 

aracılığıyla diğer gerçek ve tüzel kişilere ödenenler hariç, % 15 oranında vergi 

tevkifatı yapılır. Bankalara veya aracı kurumlara alış bedeli tevsik edilmeksizin 

teslim edilmiş olan menkul kıymetlerin gelirlerinin ödenmesinde ise ödeme 

banka veya aracı kurumlar aracılığıyla yapılsa dahi tevkifat yapılır. Menkul 

kıymetin bir banka veya aracı kurum aracılığıyla alınmış olması halinde 

tevkifatta, bu işlemdeki itfa bedeli ile alış bedeli arasındaki fark esas alınır. Bu 

iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü 

maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
(3)

 

3) Bankalar ile aracı kurumlar, bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası 

aracını (hisse senetleri ile (1) numaralı fıkranın altıncı paragrafında belirtilen 
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menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları hariç) (1) numaralı fıkra 

kapsamında tevkifata tâbi tutulmaksızın almaları halinde, kendilerine satış 

yapanlar adına satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden % 15 

oranında tevkifat yaparlar. Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının 

daha önce  bir banka veya aracı kurumdan alınmamış olması halinde, tevkifatın 

yapılmasında alış bedeli yerine ihraç bedeli esas alınır. Tevkif edilen vergiler (1) 

numaralı fıkra kapsamında verilecek beyannameye dahil edilmek suretiyle 

beyan edilir ve ödenir. 

4) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 

değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 

75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı 

menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı 

yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları 98 inci ve 119 uncu 

maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 

üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında 

ayrıca tevkifat yapılmaz. 

5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi 

mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde 

edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra 

hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde 

ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat 

yapılmaz. 
6) Bu maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen tevkifat 
oranlarını yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan 
getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için beş 
puana kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

7) (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi tutulan 

kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer 

gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Söz 

konusu fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi  tutulsun tutulmasın dar mükellef 

gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık 

kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar  tarafından yurt dışında ihraç 

edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel 

beyanname verilmez. Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticarî kazanç 

hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle 

ödenmiş olan vergiler, 94 üncü madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi 

olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildiği 

beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Şu kadar ki, (2) ve (3) 

numaralı fıkralar kapsamında tevkif suretiyle ödenen verginin, işlemden doğan 

kazancın tâbi olduğu tevkifat oranı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşan 

kısmı yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmez. 

8) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları 

(borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları 

dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna 

edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın % 15 oranında vergi 

tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyarınca ayrıca 

tevkifat yapılmaz. Bu fon veya ortaklıklarının katılma belgelerinin ilgili fona 

iadesinden elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin alım satımından elde edilen 

kazançlar için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname 

verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye 

dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
(3)

 

9) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve 

Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan 

menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan 

gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin 

vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler 
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uygulanır. 
10) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce iktisap edilmiş olan menkul 
kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından veya elde 
tutulma sürecinde elde edilen gelirler için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu 
gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler 
uygulanır. 

11) Dar mükellefler de dahil olmak üzere, bu madde kapsamında tevkifata tâbi 

tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından 

doğan kazançları için takvim yılı itibarıyla yıllık beyanname verilebilir. Beyan 

edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararların 

tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %15 oranında vergi 

hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, 

mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Şu 

kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemez. 

12) Bu maddede geçen, “banka” kavramı 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı 

Bankalar Kanunu kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasını “aracı kurum” kavramı ise 28.7.1981 tarihli ve 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunan 

aracı kurumları ifade eder.
(1)

 

13) Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, 

özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymet ve 

vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer 

sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli 

işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel 

kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası 

aracını ifade eder.  

Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; 

belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya 

finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya 

sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, 

değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunur. 
14) Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında 31/12/2008 tarihine 
kadar yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için (1) numaralı fıkrada 
belirtilen tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır. Tam ve dar mükellef kurumların 
(Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayanlar hariç) 
(…) 

(2)
 aralarında yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden doğan 

kazançları bakımından bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, banka ve 
benzeri finans kurumları için Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla 
faaliyette bulunma şartı aranmaz.

 

15)  Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 5281 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldırılmadan önceki (2) numaralı fıkrasında, Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım fonu olarak addolunmuş dar mükellefiyete tâbi 
yatırım fonlarının vergilendirilmeye ilişkin 31.12.2005 tarihindeki bu statüleri; 
a) 31.12.2005 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerle (hisse senetleri 
hariç) sınırlı olmak üzere bu menkul kıymetlerin tamamı itfa edilinceye kadar, 
b) 31.12.2005 tarihinde portföylerinde bulunan hisse senetleri için ise bu 
menkul kıymetlerin bu tarihten sonra portföyden ilk çıkış tarihine kadar, 
Devam eder. 
16) Bu madde kapsamına girmeyen ve 1.1 2006 tarihinden önce iktisap edilmiş 
olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin 
vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibariyla geçerli olan hükümler uygulanır. 
17) Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, 
kazanç ve irat türü ile bunların vadesi,  elde tutulma süresi ve  bunları elde 
edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden 
veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından  elde edilen kazançlar için fonun 
portföy  yapısına  göre, ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya % 15’e kadar 
artırmaya yetkilidir. 

(1)(2)(6)
 

18) Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye, 
vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu 
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tutmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(3) 

19) Bu madde hükümleri 31/12/2020 tarihine kadar uygulanır. 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
28 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi kapsamında 
getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye 
istinaden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 
düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik 
ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.” 

Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilmesi  

Madde 28 – Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fişi 

kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf 

içinde, mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dairede 

kalan nüsnasına posta zimmet defterinin tarih ve numarası işaret olunur. 

Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik 

ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme 

yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye  elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, 

tahakkuk fişinin mükellefe  tebliği yerine geçer.  

 (Ek fıkra: 15/7/2016-6728/18 md.) Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi 

kapsamında getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye istinaden, 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda 

beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik 

ortamda iletilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından 

tespit olunur. 

213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının; 

 

a) Birinci cümlesinde yer alan “30 uncu” ibaresi “27 
nci” şeklinde değiştirilmiş, cümleye “vergi dairesine” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı veya 
elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir. 
b) Sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.” 

İşe Başlama 
İşe başlamayı bildirme: 
Madde 153 – Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar: 
1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 
2. Serbest meslek erbabı; 
3. Kurumlar Vergisi mükellefleri; 
4. Kolektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları. 
Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret 
Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru 
evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal 
ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş 
sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili 
memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin 
usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/19 md.) 
Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin onuncu fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin; 
a) Başlığı “Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, 
mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 
98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:” 
şeklinde değiştirilmiştir. 
b) Birinci fıkrasında yer alan “mükerrer 257 nci 
madde uyarınca getirilen zorunluluklara” ibaresi 
“mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi 
Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen 
zorunluluklara” şeklinde değiştirilmiştir. 
c) Altıncı fıkrasının başına gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 
“Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi 
mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi 
gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya 
formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 
elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 
1/10 oranında uygulanır.” 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir 

Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:
 
 

Mükerrer Madde 355 – (Ek: 30/12/1980 - 2365/80.; Değişik : 22/7/1998 - 

4369/13 md.) 

Bu Kanunun 86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar 

ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca 

getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme 

görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil); 
(3)

 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (1.370 TL)Türk 

Lirası, 

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit 

edilenler hakkında 500 (690 TL) Türk  Lirası, 

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 (340 TL) 

Türk Lirası, 
Özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili 

olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap 
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verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için 

tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi 

durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine 

gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine 

getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici 

idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı 

aranmaz. 
(1)

 

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere 

yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. 

Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı 

özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 

düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her 

birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak 

üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu 

şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 

toplamı 770.000 TL (1.100.000)’yi geçemez. 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde 

kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin 

sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 

oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 

oranında uygulanır. 
(2)

  

(Ek cümle:15/7/2016-6728/21 md.) Elektronik ortamda bildirim veya form 

verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük 

cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 

elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin 

olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, 

belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel 

usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 

kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 
(1)(2)

 
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine 
uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci 
derece usulsüzlüklerle ilgili  (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle 
ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. 

213 sayılı Kanunun mülga 370 inci maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 

 “İzaha davet: 
MADDE 370- Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden 
emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması 
kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu 
Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. 
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda; 
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle 
ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya 
yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve 
kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede 
ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve 
gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. 
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış 
olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; 
her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla 
mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 
Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet 
yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 
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488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU 

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, 
maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı 
aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece 
bir nüshası damga vergisine tabidir.” 

Mükellefiyet ve İstisnalar  
Kağıt nüshalarının birden fazla olması: 
Madde 5 – (Değişik birinci cümle: 15/7/2016-6728/23 md.) Bir nüshadan fazla 
olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı 
ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga 
vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız 
tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur. 
 

488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin; 
a) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Şu kadar ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi 
kefalet ve garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı 
ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga 
vergisi alınır.” 
b) Sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart 
gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan 
taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu 
olmadıkça damga vergisi alınmaz.” 

Mükellefiyet ve İstisnalar  
Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması: 
Madde 6 – Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem 
bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır. 
Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları 
takdirde Damga Vergisi,en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem 
üzerinden alınır. 
Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit 
ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/24 md.) Şu kadar 
ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması 
hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır. 
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/24 md.) Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, 
cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı 
başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz. 

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan 
mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik 
olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, 
artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” 

Vergileme Ölçüleri ve Nispet  
Nispet: 
Madde 14 – Kağıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı 
nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi 
tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk 
Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme 
oranında artırılır. Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını 
geçmemek ve % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye 
yetkilidir.

 (1)
 

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar 
aynı nispette vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslından alınan verginin 
dörtte biri alınır.(Ek cümle: 15/7/2016-6728/25 md.) Birinci fıkraya göre azami 
tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik 
olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm 
uygulanmaz. 
 Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette 
vergi alınır. 
Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri 
alınır. 
Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen kağıtlar aynı miktarda, 
yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiye'de tedavüle 
çıkarılanlar ise yarı nispette vergiye tabidir. 

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin; 
a) Üçüncü fıkrasında yer alan “Sermaye Piyasası 
Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kurulunca” ibaresi “Sermaye Piyasası 
Kanunu ve Bankacılık Kanununun uygulanmasıyla 
ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunca” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
b) Dördüncü fıkrasında yer alan “nispi vergileri ise bu 
fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye” 
ibaresi “nispi vergileri ise kâğıt türleri itibarıyla ayrı 
ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Mükerrer Madde 30 –Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler 

(Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),bu 

fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar 

ile bu miktarların, Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan 

yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı 

kadar artırılmıştır. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda 

uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını 

belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme 

oranında artırılır.  

Bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate 

alınmaz.
 
 

Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanunu 

ve Bankacılık Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlenmesi öngörülen 

kâğıtların tâbi olduğu damga vergisi nispet ve maktu tutarlarını ibraz yerleri 



İsmail ŞENGÜN –Smmm/Bağımsız Denetçi 

 

www.ortakmusavir.com – www.vergiburosu.com – www.ortakseminer.com.tr 
0532.613 19 69 

17 

itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispet ve tutarlarını kanunî seviyesine 

kadar çıkarmaya ve bu nispet ve tutarlar dahilinde kâğıtlar itibarıyla farklı nispet 

ve tutarlar tespit etmeye yetkilidir. 
Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler 
(maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 
100, nispi vergiler % 20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli 
(1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve 
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, 
maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, 
uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise kâğıt türleri 
itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, bu had ve miktarlar 
arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir. 

488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

 

 “EK MADDE 2- 1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük 
idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır. 
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli 
idarelere olan borçların mahsubu dâhil). 
b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki. 
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar. 
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması. 
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı. 
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici 
ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali. 
f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat. 
g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar. 
ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya 
Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı. 
2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin 
geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini 
kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç); 
i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet 
eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin 
yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri, 
ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi 
taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve teslimleri, 
iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi 
çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri, 
iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje 
süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet satışları. 
b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef 
imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef 
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri, 
ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve 
istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik 
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, 
güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım 
ve onarım hizmetleri, 
iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri, 
iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı 
firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış 
ve teslimleri. 
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek 
firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri. 
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen tam 
mükellef firmaların bu faaliyetleri. 
f) Uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma 
hizmet ve faaliyetleri. 
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g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri. 
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde 
bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri. 
h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet 
satışları. 
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan 
Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm 
kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları. 
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi. 
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle 
ilgili üretim faaliyetleri. 
k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları. 
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller 
ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına 
sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve 
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. 
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler 
(bunlar tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje 
kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç); 
i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek 
yapacakları satış ve teslimleri, 
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde, tam mükellef firmanın ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve 
hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri. 
3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı 
fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale 
kararlarına belge aranmaksızın resen damga vergisi istisnası uygulanır. 
Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler nedeniyle 
düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip 
olması şarttır. 
4. Bu maddenin uygulamasında; 
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve 
yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi, 
Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için 
alınması ve ibraz edilmesi gereken, vergiye tabi kâğıdın düzenlendiği tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, 
ifade eder. 
Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin kapsamı Gelir Vergisi Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre tayin ve tespit edilir. 
5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan 
damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 
Bu madde kapsamında, damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan 
vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 
Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi 
dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
6. Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı 
diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.” 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 
inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
“Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir 
bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi 
işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.” 

Mükellefiyet ve Muaflık 

Mevzuu : 

Madde 38 – Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları 

noter harçlarına tabidir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/30 md.) Birden fazla nüsha 

olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi 

işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur. 

Pey akçesi, zamanı rücü, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi 

kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç 

alınmaz. 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu 

vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz. 
 

492 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı “Çeşitli Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri  
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işlemlerde harç:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden 
her nevi senet, mukavelename ve kâğıtların 
değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin senet, 
mukavelename ve kâğıtlar artan miktar üzerinden 
aynı nispette harca tabidir.” 

Çeşitli işlemlerde harç: 

Madde 47 – Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, 

mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/31 md.) Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı 

ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtların değiştirilmesi hâlinde, 

değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kâğıtlar artan miktar üzerinden aynı 

nispette harca tabidir. 
492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“p) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, 
kiralanan taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin 
süresi sonunda kiracıya devri.” 

İstisnalar 
Harçtan müstesna tutulan işlemler: 
Madde 59 –  
Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır: 
… 
p) (Değişik: 15/7/2016-6728/32 md.)  21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal 
kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin 
süresi sonunda kiracıya devri. 
… 

492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin; 
a) Üçüncü fıkrasına “şirketlerin kuruluş,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “pay devri,” ibaresi, “bankalar,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “finansman 
şirketleri,” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri” 
ibaresinden sonra gelen parantez içi hüküm “(Bu 
kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak 
krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti 
Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından 
verilecek kefaletler dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir. 
b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü 
varlık ve hakların; devri, alımı, satımı, kiralanması, 
vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir 
ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir 
eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin 
kiralanması veya satılması ile bu işlemlere bağlı 
olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri 
işlemler, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” 
c) Dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım 
mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi 
yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri 
arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım 
döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik 
gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına 
ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit 
kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik 
düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar 
ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara 
yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine 
ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda 
yazılı harçlardan müstesnadır. 
İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi 
sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın 
alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki 
danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen 
kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan 
müstesnadır. 
Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla 
belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi 
sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak 
imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet 

Genel Muaflıklar ve İstisnalar 

Özel kanunlardaki hükümler: 

Madde 123 –  

Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç 

alınmaz. 

Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu 

mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet 

gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari 

ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.
(1)

 
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye 
artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak 
işlemler ile  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Değişik 
parantez içi hüküm: 15/7/2016-6728/33 md.) (Bu kooperatifler tarafından 
bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti 
Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) 
bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve  uluslararası 
kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri 
ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan 
müstesnadır. 

Değişik: 15/7/2016-6728/33 md.) Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 

her türlü varlık ve hakların; devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, 

kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla 

bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması ile 

bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler, 

bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan 

yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu 

malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran 

yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların 

kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında 

sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, 

taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara 

yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen 

kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi 

sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik 

mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili 

işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında 

kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan 

ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve 

hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı 
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alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler 
bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 
Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya 
yönelik olarak yapılan işlemler ile 17/4/1957 tarihli 
ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil 
belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran 
imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve 
teçhizat alımına yönelik olarak yapılan işlemler bu 
Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 
Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını 
sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun 
örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon 
amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan 
işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla 
yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan 
müstesnadır. 
Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, 
yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına 
yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu 
Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 
Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve 
okula veya öğrenci yurduna girebilmek için 
düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname 
ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı 
harçlardan müstesnadır.” 

harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu 

sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı 

Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince 

münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına 

yönelik olarak yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve 

pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, 

tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin 

yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemler bu 

Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının 

inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına yönelik olarak düzenlenen 

kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi 

almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, 

taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı 

harçlardan müstesnadır. 
Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümler, 
bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) 
numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve (1) sayılı Tarifesinin “B) İcra ve iflas 
harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” 
bakımından uygulanmaz. 

492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
“Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret sicili 
harçları:” başlıklı bölümünde yazılı ticaret sicili 
işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları 
veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından 
makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle 
tahsil olunan bir aya ait harçlar şekil, içerik ve 
muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir 
bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde 
bulunduran odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu 
vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü 
akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen 
harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi 
durumunda, harç ilgili odadan 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 
edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen 
tutarlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları 
tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili 
müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın 
ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen 
sorumludur.” 

Ödeme ile İlgili Genel Hükümler  

Harçları almaya yetkili daireler: 

Madde 132 – Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca 

mevzu olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi 

dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir. 
(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/34 md.) Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C) 
Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin 
harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar 
tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan bir 
aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir 
bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar 
yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü akşamına 
kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde 
ödenmemesi durumunda, harç ilgili odadan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve 
tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen 
almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın 
ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur. 

492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

 

 “EK MADDE 1-  1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler harçlardan müstesnadır: 
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (İhracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli 
idarelere olan borçların mahsubu dâhil). 
b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki. 
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar. 
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması. 
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı. 
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici 
ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali. 
f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat. 
g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar. 
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ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya 
Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı. 
2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler, belgenin geçerlilik 
süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla harçtan müstesnadır. 
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini 
kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç); 
i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet 
eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin 
yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri, 
ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi 
taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve teslimleri, 
iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi 
çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri, 
iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje 
süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları. 
b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef 
imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef 
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri, 
ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve 
istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik 
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, 
güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım 
ve onarım hizmetleri, 
iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri, 
iv)  Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı 
firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış 
ve teslimleri. 
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek 
firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri. 
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen tam 
mükellef firmaların bu faaliyetleri. 
f) Uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma 
hizmet ve faaliyetleri. 
g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri. 
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde 
bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri. 
h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet 
satışları. 
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan 
Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm 
kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları. 
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi. 
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle 
ilgili üretim faaliyetleri. 
k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları. 
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller 
ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına 
sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve 
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. 
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler 
(bunlar tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje 
kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç); 
i) Tam mükellef olması hâlinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek 
yapacakları satış ve teslimleri, 
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde, tam mükellef firmanın ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve 
hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri. 
o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri. 
3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı 
fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale 
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kararlarına belge aranmaksızın resen harç istisnası uygulanır. 
Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere harç istisnası 
uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. 
4.  Bu maddenin uygulamasında; 
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve 
yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi, 
Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla harç istisnası uygulanabilmesi için alınması ve 
ibraz edilmesi gereken, harca konu işlemin yapıldığı tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, 
ifade eder. 
Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin kapsamı Gelir Vergisi Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre tayin ve tespit edilir. 
5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan 
harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 
Bu madde kapsamında, harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç 
tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 
Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi 
dairesine bildirmeyen kuruluşlar harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
6. Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı 
diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.” 

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı 
fıkrasının; 
a) (g) bendine “tahvil” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere 
tahvil satın almak suretiyle verilen finansman 
hizmetleri dâhil)” parantez içi hüküm eklenmiştir. 
b) (r) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
“Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama 
şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından 
üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte 
bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve 
iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de 
dikkate alınır.” 
c) (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“u) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, 
kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi 
sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama 
şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık 
kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan 
kuruma devri. 
İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine 
devredilen varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve 
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla 
giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı 
hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.” 
ç) (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında;  finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat 
kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır 
ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya 
konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda 
kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya 
konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan 

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar  

Madde 17 –  

… 

4. Diğer İstisnalar: 

a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde 

vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,  

b) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile 

aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı, 
(2)

 tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 

c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar 

Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda 

vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 

uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, 

bölünen veya infisah eden mükelleflerce  yüklenilen  ve  indirilemeyen vergiler,  

faaliyete  başlayan  veya  devir  ve  bölünme sonrasında devredilen veya bölünen 

kurumların varlıklarını devralan mükellefeler trafından mükerrer indirime yol 

açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.), 
d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile 
Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve 
kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal 
ve hakların kiralanması işlemleri, 

e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta 

aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile 

Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen 

kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri, 
(1) 

f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 
(2) 

g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, 
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek 
üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, 
para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, (elde edilen faiz gelirleri 
ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri 
dâhil) varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, 
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal,  
plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, 

h)Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere 

yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, 

tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,  

ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, 
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kişilere kiralanması ve devri. 
İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, 
katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına 
devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların 
iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme 
kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer 
vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir 
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınır.” 

j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin 

taşınması hizmetleri.  

k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla 

oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri(…) 
(2)

 . 

l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim 

şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan 

devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve 

hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal 

yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden 

yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını 

oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,  

m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede 

mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, 

bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) 

teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 

şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde 

yapılan satışlar dahil) teslimi, 

Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. 

n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri. 
o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 
verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit 
rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal 
hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve 
ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, 

p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma 
izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan 
arsa ve arazi teslimleri, 
r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en 
az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle 
gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin 
borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde 
yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. 
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna 
kapsamı dışındadır. 
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin 
yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, 
teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınır.

 (1) 

(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/43 md.) Bu fıkranın (u)  bendi kapsamında varlık 
kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en 
az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de  
dikkate alınır. 
s) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş 
her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları. 

ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut 

finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut 

finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,  ipotek finansmanı 

kuruluşları ya da  üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar 

dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi 

(müzayede mahallinde yapılan satışı dahil). 

t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen 

ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt 

bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler 
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hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün 

senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimleri (Bu 

kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.). 

u) Değişik: 15/7/2016-6728/43 md.) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak 

kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri 

alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık 

kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri. 

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve hakların 

iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir 

veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

v) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan 

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne 

ilişkin olarak verilen hizmetler. 

y) Değişik: 15/7/2016-6728/43 md.) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında;  finansal 

kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat 

kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara 

uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi 

sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve 

taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri. 
(1)

 

İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 

yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında 

yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen 

katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi 

kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde 

ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi 

hakların kiralanması, devri veya satışı (Bu kapsamda vergiden istisna edilen 

işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

hükmü uygulanmaz.). 

3065 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendine aşağıdaki parantez içi hüküm 
eklenmiştir. 
“(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine 
göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde 
veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi 
hariç)” 

İndirilemeyecek katma değer vergisi: 

Madde 30 – Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:  

a)Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve 

hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 

maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, 
b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya 
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere 
işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer 
vergisi, 
c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep 
ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan 
mallara ait katma değer vergisi, 
d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul 
edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi. (Ek hüküm: 
15/7/2016-6728/44 md.) (5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi 
Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre 
işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen 
katma değer vergisi hariç) 

5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU 

15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan “teminat sözleşmeleri,” ibaresi “banka teminat 
mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri,” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı 

Madde 5- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu 

doğurur. 
Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile 
banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik 
imza ile gerçekleştirilemez 
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5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“ö) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz 
konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar 
mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına 
intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması 
kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izne 
istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri 
(Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi 
bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi 
altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına 
engel teşkil etmez.).” 

Muafiyet ve İstisnalar 

Muafiyetler 

MADDE 4- (1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:  
… 
ö) (Ek: 15/7/2016-6728/55 md.) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu 
giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun 
hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi 
Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri 
(Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel 
yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün 
uygulamasına engel teşkil etmez.) 
… 

5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin; 
a) Birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafında 
yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış 
ve beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Devir veya bölünme suretiyle devralınan 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 
intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte 
bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan 
veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate 
alınır. 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme 
sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından 
finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarına veya 6/12/2012 
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla varlık 
kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların kiracı 
ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere 
satışında, aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, 
bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım 
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık 
kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de 
dikkate alınır.” 
b) Birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“j) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı 
Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar 
tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına 
satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz 
konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi 
sonunda devrinden doğan kazançlar. 
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından 
pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon 
hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından 
bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu 
varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce 
kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden 
amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna 
edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir 
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar 
mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için 
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların 
tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve 
bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. 
Söz konusu varlıkların, 

İstisnalar 

MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 

… 

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak 

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve 

rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı ((Mülga  parantez 

içi hüküm: 15/7/2016-6728/56 md.) . 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan 

yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte 

özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen 

ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil 

edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.  

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir 

şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde 

işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde 

de bu hüküm uygulanır. 

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde 

edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse 

senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır. 

(Değişik beşinci paragraf: 15/7/2016-6728/56 md.) Devir veya bölünme 

suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 

senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte bulundurma sürelerinin 

hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 

21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına veya 6/12/2012 tarihli ve 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla varlık 

kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların kiracı ya da kaynak kuruluş 

tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, 

bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankaları ile varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de dikkate 

alınır. 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu 

amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar 

istisna kapsamı dışındadır. 

… 

j) (Ek: 15/7/2016-6728/56 md.)  Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 

sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu 
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i) Kiracı tarafından veya 
ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama 
yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı Kanunda yer 
alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilememesi hâlleri hariç), 
üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, 
kiralayan kurumlara devrinden önce bu varlıkların 
kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için 
anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate 
alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, 
satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme 
yapılır. 
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin 
tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı 
adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle 
birlikte tahsil olunur. 
k) Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, 
kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda 
geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı 
ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların 
devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar. 
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak kuruluş 
tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve 
özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kaynak 
kuruluş tarafından varlık kiralama şirketinden 
devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için 
ayrılacak amortismanların (bu varlıkların varlık 
kiralama şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki 
net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar 
hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya 
işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca 
ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 
ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna 
göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de 
bu hüküm uygulanır. 
Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş tarafından 
üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, varlık 
kiralama şirketine devrinden önce bu varlıkların 
kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değeri ile bu 
varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde 
dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate 
alınarak kaynak kuruluş nezdinde vergilendirme 
yapılır. 
Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri 
tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış 
işleminden doğan kazançları varlık kiralama şirketleri 
nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulur ve istisna 
uygulaması dolayısıyla kaynak kuruluş adına 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil 
olunur.” 

kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda 

devrinden doğan kazançlar. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon 

hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı 

tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan 

kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden 

amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir 

şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların 

tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu 

hüküm uygulanır.  

Söz konusu varlıkların,  
i) Kiracı tarafından veya  

ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere 

(6361 sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 

getirilememesi hâlleri hariç),  

üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden 

önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan 

kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı 

dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.  

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-

kirala-geri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı 

adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

k) (Ek: 15/7/2016-6728/56 md.)  Her türlü varlık ve hakların, kaynak 

kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması 

şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu 

varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir 

fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kaynak 

kuruluş tarafından varlık kiralama şirketinden devralındığı tarihten itibaren bu 

varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların varlık kiralama şirketine 

devrinden önce kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değerine isabet eden 

amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir 

şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların 

tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu 

hüküm uygulanır. 

Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişi ve kurumlara 

satılması durumunda, varlık kiralama şirketine devrinden önce bu varlıkların 

kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların 

kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak 

kaynak kuruluş nezdinde vergilendirme yapılır. 

Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri tarafından üçüncü kişi ve 

kurumlara satılması durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış 

işleminden doğan kazançları varlık kiralama şirketleri nezdinde kurumlar 

vergisine tabi tutulur ve istisna uygulaması dolayısıyla kaynak kuruluş adına 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 

gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.  

5520 sayılı Kanunun 5/B maddesinin; 
a) İkinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model 
belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili 
patent veya faydalı model belgesi için sağlanan 
koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan 

Sınai mülkiyet haklarında istisna 

MADDE 5/B- 

(1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile 

yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; 

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, 

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 
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yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde 
kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından 
elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model 
belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle 
transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.” 
c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(7) Birinci ve beşinci fıkralarda yer alan %50 oranını 
ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e 
kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci 
fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da 
patent veya faydalı model belgesine göre 
farklılaştırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, 
beşinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar 
indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya 
Bakanlar Kurulu; üçüncü fıkrada yer alan transfer 
fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine 
satış, hasılat, gider, harcama, maliyet veya benzeri 
unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında 
basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve bu 
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen 

kazançların, 

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 

ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli 

buluşa atfedilen kısmının, 

% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların 

ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta 

veya diğer tazminatlar için de uygulanır. 

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent 

Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 

patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar 

arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma 

raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması, 

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin 

patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması 

şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı 

model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması, 

c) (Mülga: 15/7/2016-6728/57 md.) 

gerekmektedir. 

(3) (Değişik: 15/7/2016-6728/57 md.) İstisna uygulamasına patent veya faydalı 

model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı 

model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan 

yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin 

satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa 

atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre 

tespit edilir.  

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. 

(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, 

bu madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile 

gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında 

indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname 

vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre 

ile uygulanır. 

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz. 
(7) (Değişik: 15/7/2016-6728/57 md.) Birinci ve beşinci fıkralarda yer alan %50 
oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya, bu 
oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya 
da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, tekrar kanuni 
seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar indirmeye, 
tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; üçüncü fıkrada yer 
alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, 
gider, harcama, maliyet veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın 
ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve bu maddenin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının; 
a) (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) (ğ) bendinin; 
1) Birinci paragrafında yer alan “çağrı merkezi ve veri 
saklama hizmeti” ibaresi “çağrı merkezi, ürün testi, 
sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve 
ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
2) Üçüncü paragrafına “hizmet alanları” ibaresinden 

Diğer indirimler 
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla 
aşağıdaki indirimler yapılır: 
a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni 
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik  araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının 
% 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". Araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için 
hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi 
hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu 
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sonra gelmek üzere “ve kazanç tutarları” ibaresi 
eklenmiştir. 

yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden 
yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için 
gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

… 

ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan 
mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, 
çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve 
ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili 
bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet 
gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin 
münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. 

(1)
 

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki 
müşteri adına düzenlenmesi şarttır. 
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar 
indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin 
uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların 
görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

… 

5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin; 
a) İkinci fıkrasına “İlişkinin doğrudan veya dolaylı 
olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü 
kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 
oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması 
şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya 
dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı 
hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi 
sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca 
dikkate alınır.” cümleleri eklenmiştir. 
b) Dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere (d) 
bendi eklenmiştir. 
“ç) İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun fiyat 
veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler arasındaki 
işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. 
Bu yöntemler, işleme dayalı net kâr marjı yöntemi ve 
kâr bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı 
yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; 
maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun 
bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının 
incelenmesi esasına dayanır. Kâr bölüşüm yöntemi, 
ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol 
altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı ya da 
zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler 
nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun 
olarak bölüştürülmesi esasına dayanır.” 
“d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden 
herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, 
işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir 
yöntemi de kullanabilir.” 
c) Beşinci fıkrasına “Mükellef ve Bakanlık, belirlenen 
yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş 
vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesini, 
Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah 
hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile 
anlaşma koşullarının bu dönemlerde de geçerli 
olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle 
sağlayabilir. Bu durumda, imzalanan anlaşma söz 
konusu hükümlerde yer alan haber verme dilekçesi 
yerine geçer, beyan ve ödeme işlemleri buna göre 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

MADDE 13- 

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya 

verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri 

ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da 

satımı olarak değerlendirilir. 

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında 

bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların 

veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın 

hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk 

vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir 

vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz 

önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya 

bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. 

(Ek cümleler: 15/7/2016-6728/59 md.) İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak 

ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında 

sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı 

aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında 

oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili 

kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır. 

 (3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 

satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin 

bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. 

Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin 

hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak 

saklanması zorunludur. 

 (4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit 

eder:  

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun 

satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve 

aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin 

birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak 
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tekemmül ettirilir. Anlaşmanın geçmiş vergilendirme 
dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden 
ödenen vergiler ret ve iade edilmez.” cümleleri 
eklenmiştir. 
ç) Yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiş ve mevcut sekizinci fıkra buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 
“(8) Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme 
yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine 
getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan 
kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı 
cezası (Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 
yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali 
hariç) %50 indirimli olarak uygulanır.” 
d) Mevcut sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“(9) Bakanlar Kurulu; ikinci fıkrada yer alan oranları, 
gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı 
ortaklar itibarıyla ya da ortaklık payının edinim 
şekline göre topluca veya ayrı ayrı %1’e kadar 
indirmeye, %25’e kadar çıkarmaya, oran şartını 
kaldırmaya; beşinci fıkrada yer alan süreyi beş yıla 
kadar artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve bu 
yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar 
doğrultusunda, yurt dışında yer alan ilişkili kişilerin 
faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dâhil edilmesi 
zorunluluğu getirmeye; bu bilgilerin uluslararası 
anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı 
olarak paylaşılmasına ilişkin usullerle transfer 
fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.” 

tespit edilmesini ifade eder. 

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını 

ifade eder. 

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya 

hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel 

kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı 

düşülerek hesaplanmasını ifade eder. 

ç) (Değişik: 15/7/2016-6728/59 md.) İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun 

fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler arasındaki işlemden doğan kârı esas 

alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme dayalı net kâr marjı yöntemi ve 

kâr bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin kontrol 

altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir 

temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanır. Kâr 

bölüşüm yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki 

işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve 

yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun olarak 

bölüştürülmesi esasına dayanır. 

d) (Ek: 15/7/2016-6728/59 md.) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki 

yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemin 

niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir. 

(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak 

fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye 

Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı 

aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. 

(Ek cümleler: 15/7/2016-6728/59 md.) Mükellef ve Bakanlık, belirlenen 

yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de 

tatbik edilmesini, Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin 

uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde de 

geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilir. Bu 

durumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan haber verme 

dilekçesi yerine geçer, beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. 

Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle daha 

önceden ödenen vergiler ret ve iade edilmez. 
(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu 
maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış 
kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce 
yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre 
düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan 
kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

(7) Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi 

temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki 

işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının 

doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler 

adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç 

tahakkuk ettirilmesidir. 
(1) 

(8) Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve 

zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş 

vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı 

fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak 

uygulanır.
(1) 

(9) (Değişik: 15/7/2016-6728/59 md.)  Bakanlar Kurulu; ikinci fıkrada yer alan 
oranları, gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da 
ortaklık payının edinim şekline göre topluca veya ayrı ayrı %1’e kadar indirmeye, 
%25’e kadar çıkarmaya, oran şartını kaldırmaya; beşinci fıkrada yer alan süreyi 
beş yıla kadar artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve bu yükümlülükler 
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kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, yurt dışında yer alan ilişkili 
kişilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dâhil edilmesi zorunluluğu getirmeye; bu 
bilgilerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak 
paylaşılmasına ilişkin usullerle transfer fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir. 

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme 
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun; 
a) 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
3/A maddesi eklenmiştir. 

 

“Diğer teşvik unsurları 
MADDE 3/A- (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre aktifleştirilmek suretiyle 
amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde ise doğrudan gider yazılır. 
(2) Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki vergilendirme 
dönemlerine devredilir. Devredilen tutar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında 
artırılarak dikkate alınır. 
(3) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indirimi tutarının 
hesabında tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortismanlar 
ile başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan amortismanların bu kıymetlerin araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde kullanıldıkları gün sayısına isabet eden kısmı dikkate alınabilir. Bu madde kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanılacak 
harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı müştereken yetkilidir.” 
b) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentleri, 
5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri hükümleri ile” ibaresi “193 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile”  
şeklinde değiştirilmiştir. 

5941 SAYILI ÇEK KANUNU 

14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 
nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını,” ibaresi “Risk 
Merkezi ile adli sicil kayıtlarını ve” şeklinde 
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler 
eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “yaptığı, 
temsilcisi veya imza” ibaresi “yaptığı veya ticaret 
siciline tescil edilen” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci 
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına 
açılması talep olunan çek hesaplarında bunların, 
sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında 
görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket 
yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunmadığı 
hususunu kontrol ederek, yasağın bulunmadığına 
ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza eder. Bankalar 
çek hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel 
kişi ise hesap açılış tarihi itibarıyla tüzel kişi 
tarafından bildirilen işlem yetkililerini 13/1/2011 
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme 
kaydeder.” 
“e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişilerde ise varsa 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, 
f) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler 
olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası,” 

Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri  

MADDE 2 – (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla 

kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı 

açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre 

araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde 

gerekli basiret ve özeni gösterirler. 
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin Risk 
Merkezi ile adli sicil kayıtlarını ve  açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus 
cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi 
kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve 
sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının 
kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle 
saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya 
kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin 
karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin 
bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir. 

(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz. 
Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini 
isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi 
hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda 
bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede 
ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza 
yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı 
belirtilir. (Ek cümleler: 15/7/2016-6728/61 md.) Muhatap banka; gerçek veya 
tüzel kişi adına açılması talep olunan çek hesaplarında bunların, sermaye 
şirketlerinde ayrıca yönetim organında görev yapanlar ile ticaret siciline tescil 
edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunmadığı hususunu 
kontrol ederek, yasağın bulunmadığına ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza 
eder. Bankalar çek hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap 
açılış tarihi itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen işlem yetkililerini 13/1/2011 
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü 
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fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. 
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek 
kişinin, yönetim organında görev yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen yetkilisi 
olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez. 

(1)
 

(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır. 
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye 
Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle 
düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline 
düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline 
düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek 
hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri 
yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi 
matbu olarak yer alır. 
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;  
a) Çek hesabının numarası,  
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,  
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,  
d) Çekin basıldığı tarih, 
e) (Ek: 15/7/2016-6728/61 md.) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 
(MERSİS) numarası, 
f) (Ek: 15/7/2016-6728/61 md.) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler 
olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 
yazılır.  
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine 
açıkça yazılır.  
(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu 
maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez. 
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da 
mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir. 
Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre 
kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur. 
 (11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek hesabı 
açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır. 

5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına 
talepte” ibaresi “icra mahkemesine şikâyette” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
“(10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim 
aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme 
kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği 
tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin 
temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek 
hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz.” 

İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası
 

MADDE 3 – (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın 

herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası 

saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir 

şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. 

(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü 

olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak 

yapılır. 

(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz 

edilen her çek yaprağı için; 

a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,  

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,  

2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,  

b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,  

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, 

kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 

2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, 

kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,  

ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek 

defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi 

sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde 

tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında 

belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır. 
(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne 
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tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü 
çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, 
bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu 
kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka 
tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça 
belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz. 
(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar 
dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra 
hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin 
üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka 
yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın 
bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre 
ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra 
hükmüne göre işlem yapılır.  
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar 
dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz 
olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya 
kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, icra 
mahkemesine şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve 
bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme 
veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. 

(1) (2) 

(7) Banka; 
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin 
geciktirilmesi,  
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin 
geciktirilmesi, 
hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Bu 
hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin 
karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya 
tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip 
yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi 
için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde 
bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır. 
(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi 
hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutara ilişkin sorumluluğu sona erer. 
(10) (Ek: 15/7/2016-6728/62 md.) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, 
teslim aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra 
çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek 
hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin madde başlığı 
“Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı” şeklinde, birinci, sekizinci ve onuncu 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve 
dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “sorumluluk 
ile idarî yaptırım sorumluluğu” ibaresi “ve cezai 
sorumluluk” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre 
kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren 
kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle 
ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına 
hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; 
çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde 
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz 
tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre 
ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden 
hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri 
toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın 
bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı 

Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 

MADDE 5 – (1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan 

düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak 

“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti 

üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına 

hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız 

kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni 

ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde 

temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri 

toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme 

tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına 

karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek 

veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir 

sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret 

siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak 

verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan 

itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353 

üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar 

icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 
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açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama 
sırasında da resen mahkeme tarafından koruma 
tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, 
bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız 
çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi 
durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline 
tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. 
Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar 
bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası 
hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar icra 
mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 
347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde 
düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler 
uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz 
edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin 
bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut 
şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” 
“(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili 
banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, 
çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi 
olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini 
yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, 
böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını 
oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili 
banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Birinci 
fıkra uyarınca hakkında çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince 
sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev 
alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı 
verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin 
sonuna kadar devam eder.” 
“(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile 
imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile Risk 
Merkezine elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek 
hesabı açma yasağı kararı verilen kişiler, Risk Merkezi 
tarafından bankalara bildirilir. Bu bildirimler ile 
bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, 
Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Risk 
Merkezi tarafından belirlenir.” 
“(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan 
yargılama neticesinde mahkeme tarafından beraat, 
ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya 
davanın reddine karar verilmesi hâlinde, aynı 
kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağının kaldırılmasına karar verilir. Çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin 
kararların kesinleşmesi üzerine, bu kararlar, MERSİS 
ile Risk Merkezine sekizinci fıkradaki usullere göre 
bildirilir ve ilan olunur.” 
“(10) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle, ön 
ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.” 
“(11) Birinci fıkra uyarınca verilen adli para 
cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya 

ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler 

uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının 

açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin 

yerleşim yeri mahkemesinde görülür. 

(2) Yeniden düzenleme: 15/7/2016-6728/63 md.)  Birinci fıkra hükmüne göre 

çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek 

hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin 

mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir 

belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek 

karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Birinci fıkra 

uyarınca hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, 

yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev 

alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri 

görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. 

 (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir 

başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya 

vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezai 

sorumluluk çek hesabı sahibine aittir. 
(1)(2) 

 (4) Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 

 (5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir 

adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken 

bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci  

maddesine  göre  derhal  tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi 

veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  

 (6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, 

elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. 

Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.  
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, 
kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş 
bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme 
tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap 
bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür. 

(8) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, 

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile 

Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek hesabı açma yasağı 

kararı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilir. Bu bildirimler 

ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının 

uygun görüşü alınarak Risk Merkezi tarafından belirlenir. 

 (9) (Yeniden düzenleme: 15/7/2016-6728/63 md.) Karşılıksız kalan bir çekle 

ilgili olarak yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından beraat, ceza 

verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine karar verilmesi 

hâlinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 

kaldırılmasına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 

kaldırılmasına ilişkin kararların kesinleşmesi üzerine, bu kararlar, MERSİS ile Risk 

Merkezine sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.  

(10) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle, 

ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 

hükümler uygulanmaz. 

(11) Ek: 15/7/2016-6728/63 md.) Birinci fıkra uyarınca verilen adli para 

cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin 

doğrudan hapis cezasına çevrilir. 
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yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin 
doğrudan hapis cezasına çevrilir.” 

5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 “Etkin pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması 
MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren 
işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi 
hakkında, 
a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine, 
b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, 
karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki 
usullere göre bildirilir ve ilan olunur. 
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
(3) Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl 
geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin 
vereceği karara itiraz edebilir. Bu itiraz bakımından İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci 
maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.” 

5941 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.  

 “GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, bu 
Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.” 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza 
atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına 
atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret 
sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı 
beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.” 

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 
A) Ticaret unvanı 
I - Kullanma zorunluluğu 

2. Tescil 

MADDE 40- (1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün 

içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.  

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere 

onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla 

birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak 

sicil müdürlüğüne verilir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/66 md.) Gerçek kişi tacir 

ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına 

atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut 

yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir. 
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin 
ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri bu işletmelere de  uygulanır.  Kanunda aksine 
hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin 
bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bulunduğu 
yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur.  
(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, 
kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak 
şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri 
Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin 
birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari 
işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. 

6102 sayılı Kanunun; 
a) 212 nci maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya şirket 
sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 
huzurunda imzalanması” ibaresi ile aynı fıkranın 
sonuna “Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini 
ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” 
cümlesi, 
 

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

B) Sözleşme  

I - Şekil 
MADDE 212- (1) Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, 
sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret 
sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. (Ek cümle: 
15/7/2016-6728/67 md.)Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden 
kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz. 

b) 215 inci maddesinin birinci fıkrasına “Şirket 
sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı 
huzurunda imzalanması hâlinde de sureti ticaret sicili 
müdürlüğü tarafından saklanarak yukarıda öngörülen 

C) Tescil 
I - Yükümlülük 
MADDE 215- (1) Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı 
bir suretini onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin 
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tescil ve ilan sağlanır.” cümlesi, bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemek zorundadır. 
Suret, sicil müdürlüğünce saklanır ve 213 üncü madde gereğince sözleşmeye 
konması zorunlu olan kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususlar tescil ve 
ilan olunur. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.) Şirket sözleşmesinin ticaret 
sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması hâlinde de sureti ticaret 
sicili müdürlüğü tarafından saklanarak yukarıda öngörülen tescil ve ilan sağlanır. 

c) 335 inci maddesinin birinci fıkrasına “onaylandığı” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili 
müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı” 
ibaresi ile aynı fıkranın sonuna “Şirketin kuruluşunda, 
esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt 
bedeli alınmaz.” cümlesi, 

B) Kuruluş 
I - Kurucu işlem 
MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, 
sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce 
onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı 
esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. (Ek 
cümle: 15/7/2016-6728/67 md.) Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva 
eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz. 

(1)
 

(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır. 

ç) 339 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
“onaylanması” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut 
yardımcısı huzurunda imzalanması” ibaresi, 

IV - Esas sözleşme 

1. İçerik 

MADDE 339- (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların 

imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü 

yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. 
(1)

 

(2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: 

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. 

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. 

c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve 

şartları. 

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan 

imtiyazlar; devir sınırlamaları. 

e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; 

bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz 

konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular 

tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin 

kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya 

ödülün tutarı. 

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından 

sağlanacak menfaatler. 

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya 

yetkili olanlar. 

h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları. 

ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre. 

i) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı. 

j) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları. 

k) Şirketin hesap dönemi. 
(3) İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. 

d) 345 inci maddesinin ikinci fıkrasına “noter onayı” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya şirket 
sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 
huzurunda imzalanma” ibaresi, 

2. Ödeme yeri 

MADDE 345- (1) Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir 

hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, 

kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan 

daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka 

mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren 

bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder.  
(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı veya şirket 
sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanma 
tarihinden itibaren, üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu 
doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka 
tarafından sahiplerine geri verilir. 

e) 566 ncı maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya esas 
sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 
huzurunda imzalanması” ibaresi ile aynı fıkranın 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 

C) Kuruluş 

I - Esas sözleşme 

1. Şekil 
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sonuna “Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva 
eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” 
cümlesi, 

MADDE 566- (1) Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite 

ortakların tümü tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması veya esas 

sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması 

gerekir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.) Şirketin kuruluşunda, esas 

sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz. 
(1)

 
(2) İzin alınmasına ilişkin 333 üncü madde uygulanmaz. 

f) 575 inci maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya şirket 
sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 
huzurunda imzalanması” ibaresi ile aynı fıkranın 
sonuna “Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini 
ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” 
cümlesi, 

Limited Şirket 

Tanım ve Kuruluş 

C) Şirket sözleşmesi 

I - Şekil 
MADDE 575- (1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların 
imzalarının noterce onaylanması  veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü 
yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 
md.) Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli 
kâğıt bedeli alınmaz 

g) 585 inci maddesinin birinci fıkrasına “onaylandığı” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili 
müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı” 
ibaresi, 

Limited Şirket 

Tanım ve Kuruluş 
G) Kuruluş 
I - Kurulma anı 

MADDE 585- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, 

sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının 

noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda 

imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla 

kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa 

etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri 

hususlarında bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. 

588 inci maddenin birinci fıkra hükümleri saklıdır.
(
 

ğ) 587 nci maddesinin birinci fıkrasına 
“onaylanmasını” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut 
yardımcısı huzurunda imzalandığı tarihi” ibaresi, 
eklenmiştir. 

Limited Şirket 

Tanım ve Kuruluş 

2. Tescil ve ilan 

MADDE 587- (1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce 

onaylanmasını veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 

huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

olunur. Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 

ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz: 
(1)

 

a) Şirket sözleşmesinin tarihi. 

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket 

sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi. 

d) Esas sermayenin itibarî değeri. 

e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, 

merkezleri ve her ortağın üstlendiği esas sermaye payları. 

f) Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas 

sermaye payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, 

sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik 

ve değeri. 

g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği.  

h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya 

unvanları ve yerleşim yerleri. 

ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli. 

i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi (…) 

j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan 

edim yükümlülükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, 

önalım, geri alım ve alım hakları.  
k) Şirket tarafından yapılacak olan ilanların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu 
konuda bir hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde 
bildirimde bulunacakları. 
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6102 sayılı Kanunun; 
a) 184 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“ve ayni sermaye konulmasına” ibaresi “, ayni 
sermaye konulmasına ve kurucuların şirket 
sözleşmesini imzalamalarına” şeklinde, 

Ticaret Şirketleri 

Genel Hükümler 
3. Kuruluş ve ara bilanço 
MADDE 184- (1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler 
uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına, ayni sermaye 
konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmesini imzalamalarına ilişkin hükümler 
uygulanmaz. 

(1)
 

(2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı 
aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren 
şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır. 
(3) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin 
hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 
a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir;  
b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler 
ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari 
defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate 
alınır. 

b) 189 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“tür değiştirme planını” ibaresi “tür değiştirme planı 
ile yeni türün şirket sözleşmesini” şeklinde, 

8. Tür değiştirme kararı ve tescil 

MADDE 189- (1) Yönetim organı tür değiştirme planı ile yeni türün şirket 

sözleşmesini genel kurula sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: 
(2)

 

a) Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak 

şartıyla anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya 

çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut 

oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme hâlinde, ek ödeme veya kişisel 

edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla; 

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların 

onayıyla; 

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, 

ortakların dörtte üçünün kararıyla; 

d) Kooperatiflerde; 

1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut 

oyların çoğunluğuyla, 

2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk 

getiriliyorsa veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, 

kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla, 

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların 

oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin 

olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir. 

(2) Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür 

değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. 

c) 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir 
yıl” ibareleri “altı ay” şeklinde, 
değiştirilmiştir. 

Anonim Şirket 

Sona Erme ve Tasfiye  

4. Tasfiye sonucu dağıtma 
MADDE 543- (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay 
bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi 
kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz 
hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas 
sözleşmedeki düzenleme uygulanır.  
(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe 
kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir 
tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme altı ay geçmeden de dağıtmaya izin 
verebilir. 

(1)
 

(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, 
dağıtma para olarak yapılır. 

6102 sayılı Kanunun 545 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 
“(2) Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunan 
şirketlerde, 2004 sayılı Kanunun 44 üncü ve 337/a 

Anonim Şirket 

Sona Erme ve Tasfiye  
III - Şirket unvanının sicilden silinmesi 
MADDE 545- (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının 
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maddesi hükümleri uygulanmaz.” sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. 
İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir. 
(2) (Ek fıkra: 15/7/2016-6728/69 md.) Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye 
olunan şirketlerde, 2004 sayılı Kanunun 44 üncü ve 337/a maddesi hükümleri 
uygulanmaz. 

6102 sayılı Kanunun 780 inci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 
“g) Banka tarafından verilen seri numarasını, 
h) Karekodu,” 
“(2) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek 
hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin 
verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilir. 
Karekod ile; 
a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret 
unvanı, 
b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret 
siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya 
ticaret unvanı, 
c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam 
banka sayısı, 
d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş 
çek adedi ve tutarı, 
e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin 
adedi ve tutarı, 
f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin 
adedi ve tutarı, 
g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi, 
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi, 
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi, 
i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen 
ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları, 
j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve 
sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 
k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin 
ibraz tarihi, 
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı 
bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının 
tarihi, 
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı 
olup olmadığı, 
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip 
verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi, 
çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın 
üçüncü kişilerin erişimine sunulur. 
(3) İkinci fıkrada belirtilen verilere ulaşılmasını 
sağlayacak karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 
5411 sayılı Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca 
kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 
tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki 
verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin on 
birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği 
şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı 
takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde 
kurulabilir. 
(4) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun 
tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Hazine Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı 
tebliğle belirlenir.” 

Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 

A) Şekli 

I - Unsurlar 

MADDE 780- (1) Çek; 

a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille 

yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 

b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, 

c) Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını, 

d) Ödeme yerini, 

e) Düzenlenme tarihini ve yerini, 

f) Düzenleyenin imzasını, 

g) (Ek: 15/7/2016-6728/70 md.) Banka tarafından verilen seri numarasını, 

h) (Ek: 15/7/2016-6728/70 md.) Karekodu, 

içerir. 

(2)  (Ek fıkra : 15/7/2016-6728/70 md.) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile 

çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla 

erişim sağlayabilir. Karekod ile; 

a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 

b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen 

yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 

c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı, 

d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı, 

e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı, 

f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 

g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi, 

h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi, 

ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi, 

i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi 

ve tutarları, 

j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi 

ve tutarı, 

k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi, 

l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, 

varsa yasaklama kararının tarihi, 

m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı, 

n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar 

verilmişse kararın tarihi, 

çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine 

sunulur.  

(3) (Ek fıkra : 15/7/2016-6728/70 md.) İkinci fıkrada belirtilen verilere 

ulaşılmasını sağlayacak karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı 

Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk 

Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı 

Kanunun ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini 

gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde 

sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir. 
(4)  (Ek fıkra : 15/7/2016-6728/70 md.) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile 
karekodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müştereken 
çıkaracağı tebliğle belirlenir. 

6102 sayılı Kanunun 781 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “ikinci, 
üçüncü ve dördüncü” şeklinde değiştirilmiş ve 

II - Unsurların bulunmaması 

MADDE 781- (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir 

senet, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâller dışında çek sayılmaz. 
(1)
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maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 
780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde 
belirtilen banka tarafından verilen seri numarası 
ve/veya (h) bendinde belirtilen karekodun 
bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini 
etkilemez.” 

(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme 

yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği 

takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da 

yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir. 

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı 

olan yerde düzenlenmiş sayılır. 
(4) (Ek : 15/7/2016-6728/71 md.) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 
780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen banka tarafından 
verilen seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen karekodun bulunmaması 
senedin çek olarak geçerliliğini etkilemez. 

6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

 

 “GEÇİCİ MADDE 11- (1) 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca çek hesabı sahiplerine 780 inci maddeye bu Kanunla eklenen hüküm 
gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 tarihinden önce basılan 
çeklerde bu unsurlar aranmaz.” 

6102 sayılı Kanunun; 
a) 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“kurucular beyanı” ibaresi, 

Anonim Şirket 

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler 
II - Kuruluş belgeleri 
MADDE 336- (1) Esas sözleşme, (…) 

(3)
 değerleme raporları, ayın ve işletme 

devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, 
kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (…)  
kuruluş belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket 
tarafından beş yıl süreyle saklanır. 

b) 457 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan “ve 349 uncu maddede yer alan hususların 
somut olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara 
ilişkin açıklamalar” ibaresi, 

2. Yönetim kurulunun beyanı 

MADDE 457- (1) Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir 

beyan imzalanır. Beyan, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme 

ilkesine göre hazırlanır. 

(2) Beyanda; 

a) Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun 

veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiği; ayni sermaye 

konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu 

(…) devralınan ayni sermaye, aynın türü, değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve 

haklılığı; bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas 

edilebilirliği; sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe 

tasarruf olunabilirliği; gerekli organların ve kurumların onaylarının   alındığı; 

  kanuni   ve   idari   gerekliliklerin   yerine   getirildiği;   rüçhan  hakları 

sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı; 

kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiği hakkında 

belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alır. 

b) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, 

bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde varoldukları konusunda 

garanti verilir. 

c) Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilir. 
d) (…)  hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler, sağlanan 
menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, bilgi verilir. 

c) 349 uncu maddesi, 562 nci maddesinin beşinci 
fıkrasının (a) bendi ve 586 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

X - Kurucular beyanı  
MADDE 349- (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. 
Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak 
hazırlanır. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme 
devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve 
devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, 
gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap 
edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul 
kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının 
değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli 
taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına 
ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle 
karşılaştırılarak, açıklanır.  
(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. 
Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde 
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bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil 
bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, (…) (1) diğer hizmet verenlere ödenen 
ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır. 

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU 

21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin 
devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal kiralama 
konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı 
arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların 
teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler 
(finansal kiralama konusu gayrimenkullerin 
kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu 
işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.” 

Sözleşmelere İlişkin Hükümler 

Finansal Kiralama 

İstisnalar ve vergi nispetinin tespiti  

MADDE 37 – (1) Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve 

tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga 

vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. 

(2) Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında 

kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu 

harcından müstesnadır. 
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